SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV, Junácka 6, 832 80 Bratislava

POKYNY
MEMORIÁL PETRA POLÓNYIHO
Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnom behu na dlhých tratiach
a
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na stredných tratiach
Techn. zabezpečenie: TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, klub OB
Termín:

19. - 20. septembra 2015

Centrum pretekov:

Kunerad – futbalové ihrisko. Centrum na google maps.

Klasifikácia pretekov: 19.september 2015 – Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím kontrolných stanovíšť na dlhých tratiach
20.september 2015 - Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným
poradím kontrolných stanovíšť na stredných tratiach
Kategórie:

Sobota 19.september 2015
M SR dlhá trať
M -14E, M -16E, M -18E, M -20E, M 21E-, M 35E-, M 40E-, M 45E-, M 50E-, M 55E-, M
60E-, M 65E-, M 70EW -14E, W -16E, W -18E, W -20E, W 21E-, W 35E-, W 40E-, W 45E-, W 50E-, W 55EVerejné kategórie:
W-10C, M-10C, W-12C, M-12C, M 21CN8 – stužková trať, deti do 8 rokov bez doprovodu
R8 - stužková trať, deti do 8 rokov s doprovodom
K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km)
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)
Nedeľa 20.september 2015
SRJ stredná trať
M-12, M-14, M-16, M-18, M-20, M-21E, M-21B, M-21D, M35-, M40-, M45-, M50-, M55-,
M60-, M65-, M70W-12, W-14, W-16, W-18, W-21E, W-21B,W35-, W40-, W45-, W50-, W55-,
Verejné kategórie:
W -10, M -10,
N8 - stužková trať, deti do 8 rokov bez doprovodu
R8 - stužková trať, deti do 8 rokov s doprovodom
K3 – kondičná (orientačne náročnejšia trať v dĺžke cca 3km)
N - náborová (orientačne jednoduchá trať pre začiatočníkov)
Kategórie W 60- a W 65- boli oproti rozpisu zlúčené s W 55- pre malý počet
prihlasených.

Štart 00 :

Sobota :
Nedeľa :

11:30
09:30

Mapa :

Sobota – ZÁMOK KUNERAD, stav apríl – august 2015, autor Mirek Sikora
MW 21-E, 1:15 000, E- 5m, formát A4
Ostatné kategórie 1:10 000, E – 5m, formát A3
Majstrovské kategórie budú vodovzdorne upravené
Nedeľa – MYDLOVÝ LES, stav apríl – august 2015, autor Mirek Sikora
1:10 000, E – 5m, formát A4, MW21-E budú vodovzdorne upravené, pre ostatné kategórie
budú mapníky k dispozicii na štarte

Terén :

Terén sa skladá z dvoch odlišných častí. Prvá časť je veľmi dobre priebežný podhorský les v
niektorých miestach s terénnymi detailami. Táto časť je iba mierne kopcovitá. Druhá časť je
kopcovitý horský les s veľmi dobrou priebežnosťou.

Časový limit :

Sobota : 180 minút
Nedeľa : 120 minút

Obč. stanice :

Iba v sobotu – budú vyznačené v mape. (iontový nápoj a čistá voda)

Raziaci systém :

Bude použitý raziaci systém SportIdent.

Opisy kontrol :

Budú k dispozícii pre každú kategóriu na zhromaždisku pretekov a budú vytlačené aj na
mape.

Štartové čísla :

Všetci pretekari bežia obidva dni so štartovým číslom, ktoré obdržia pri prezentácii.

Opisy kontrol
pre liniové trate

Sobota 19. septembra 2015
1. 79 – styk chodníkov
2. 73 – styk chodníkov
3. 80 – koniec chodníka
4. 75 – ohyb cesty
5. 81 – styk cesty a chodníka
6. 77 – hustník V koniec
7. 100 – mostík, SV koniec
Nedeľa 20. septembra 2015
1. 59 – posed
2. 85 – krmelec
3. 82 – krmelec
4. 44 – lúka, JZ roh
5. 91 – SV roh plota
6. 100 - mostík, SV koniec

Vzdialenosti :

centrum pretekov – zhromaždisko
zhromaždisko – cieľ
zhromaždisko – štart sobota
zhromaždisko – štart nedeľa

0m
0m
2 200 m
1 200 m

Organizácia štartu:

Štartové časy pre kategórie R8 sa doporučujú dodržať. V prípade kolízie štartového času
dieťaťa a rodiča je možné štartovať v ľubovolnom čase od 00 do 90.

Ceny :

sobota - medaily, diplomy a vecné ceny, víťaz M SR na dlhej trati v kategórii M 21-E získa
putovný pohár venovaný memoriálu Petra Polónyiho, nedeľa – vecné ceny

WC :

Toalety v budove FK Kunerad + mobilné toalety na parkovisku. Toalety nie sú k dispozicií
cestou na štart.

Umývanie:

V centre pretekov.

Parkovanie :

Osobné autá na príjazdovej ceste k futbalovému ihrisku. Autobusy iba v Kunerade (cca 300
metrov od centra pretekov)

Zdravotná služba :

Sanitka v centre pretekov.

Detské preteky :

V centre pretekov, krátky pretek po futbalovom ihrisku

Ubytovanie:

Telocvična pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach, Pionierska ulica 95.(viď plánik na konci propozicií)
Prosím ubytovaných, aby parkovali svoje autá v areáli ZŠ. Telocvičňa bude k dispozicii
v piatok od 19:00 a v sobotu od 16:00. Telocvičňu je potrebné opustiť v nedeľu do 9:30.
DODRŽUJTE ČISTOTU !!! ĎAKUJEME

Stravovanie:

Bufet centre pretekov.

Vyhlásenie výsledkov: M SR dlhá trať + sobotné verejné preteky - sobota o 15:30
SRJ stredná trať + nedeľné verejné preteky – nedeľa o 13:30
Námietky a protesty:

Podľa pravidiel SZOŠ s vkladom 10 EUR.

Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov
Tajomník pretekov
Hlavný rozhodca
Stavitelia trate
Upozornenie:

Peter Vandlíček
Darina Polonyiová
Jozef Gajdošík
sobota – Jozef Chupek
nedeľa – Jozef Král

R1
R2
R1
R1
R2

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez
nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto
pretekov.

VZA Vám praje príjemný športový zážitok J

Plánik ubytovania v telocvični

